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Α) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 

Οι  

1. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

2. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Διευθύνων Σύμβουλος, 

3. Γεώργιος Α. Άννινος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

α. οι Οικονομικές Καταστάσεις A’ Εξαμήνου 2014 της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα 
με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων και της κατάστασης συνολικών εσόδων της περιόδου, της “ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 
του ν. 3556/2007 και 

β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708 / 07.10.2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Κ. Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 091122 / 14.10.2009

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Γ. Α. ΑΝΝΙΝΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑK 760212 / 28.08.2013
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Β) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 

( σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007) 

1. Κύρια γεγονότα Α’ Εξαμήνου 2014 

Το πρώτο εξάμηνο του 2014 οι εταιρίες του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS κατάφεραν είτε να 
συγκρατήσουν είτε να αυξήσουν σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους, και στην πλειονότητά τους να αυξήσουν 
πολύ σημαντικά τη λειτουργική τους κερδοφορία EBITDA. Σε ενοποιημένα αποτελέσματα τα παραπάνω 
οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσειων κατά 11,4%, υπερδιπλασιασμό των κερδών προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) 
και συγκράτηση των ζημιών προ φόρων φόρων - χωρίς το αποτέλεσμα διακοπείσας δραστηριότητας της 
INTRACOM TELECOM - σε € 3,4 εκατ. (μειωμένες κατά 61,8%). Τα παραπάνω μεγέθη καθώς και το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου που ανέρχεται σε περίπου € 620 εκατ. 
καθορίζουν την οικονομική σταθερότητα του Ομίλου και δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τα επόμενα 
τρίμηνα. 

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου υπήρξε η επίτευξη σημαντικής συμφωνίας για τη 
μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής στην INTRACOM TELECOM.  Συγκεκριμένα, την 24η Απριλίου 2014 
η INTRACOM HOLDINGS ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας – προσυμφώνου για τη 
μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της INTRACOM TELECOM, δηλαδή του 
49% της εταιρείας, σε επενδυτές στο Dubai, με συνολική ωφέλεια για την INTRACOM HOLDINGS ποσού € 
47 εκατ.  

Οι εταιρίες του Ομίλου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ανέλαβαν και εκτέλεσαν σημαντικά έργα, 
ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση τους στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Συγκεκριμένα: 

O Όμιλος INTRAKAT εκτελεί σημαντικά έργα τα κυριότερα των οποίων είναι η κατασκευή του οδικού 
τμήματος Ποτίδαια-Κασσανδρεία του Νομού Χαλκιδικής προϋπολογισμού € 42εκατ, η Περιφερειακή οδός 
Θεσσαλονίκης ύψους € 41,4 εκατ., η ενίσχυση ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη € 38 εκατ., το φράγμα 
Φιλιατρινού €19,3 εκατ., η εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής 
τάσης της ΔΕΔΗΕ ΑΕ €19,8 εκατ., η κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής τμήματα Κιάτο-Ροδοδάφνη 
και Ροδοδάφνη- Ψαθόπυργος & σήραγγα Παναγοπούλας, σε κοινοπρακτική μορφή και με την αναλογία της 
INTRAKAT και για τα δύο έργα να ανέρχεται στα € 99,3 εκατ.  

Συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 21 MW στον Νομό Βοιωτίας 
προϋπολογισμού € 31,5 εκατ. το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2ο εξάμηνο του 2014, ενώ ο 
Όμιλος σχεδιάζει την εντονότερη δραστηριοποίησή του στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

Στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, η Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON GROUP N.V. – INTRAKAT – 
ENVITEC στην οποία η INTRAKAT συμμετέχει κατά 40% έχει αναδειχθεί μειοδότης για την υλοποίηση του 
έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών μέσω ΣΔΙΤ». Ο προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται σε € 39,2 εκατ. και θα υλοποιηθεί ως προς την κατασκευή του σε 2 έτη περίπου ενώ η 
λειτουργία του θα διαρκέσει 25 έτη. 
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Τέλος, σημαντική είναι η δραστηριοποίηση του Ομίλου INTRAKAT στον τομέα ανάπτυξης εξοχικών 
κατοικιών και τουριστικών επενδύσεων, με στόχο την αξιοποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από ξένους 
αγοραστές για την αγορά ακινήτων στη χώρα μας. 

Τον Φεβρουάριο του 2014, Κοινοπραξία, µε επικεφαλής την INTRASOFT International, επιλέχθηκε από τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ να υλοποιήσει σύµβαση-πλαίσιο αξίας € 83 
εκατ.. Η σύµβαση αυτή είναι µία από τις σηµαντικότερες συµβάσεις µε την ΕΕ, γιατί αφορά στην εφαρµογή 
της νέας τελωνειακής πολιτικής της ΕΕ και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων εξειδικευµένων τελωνειακών 
εφαρµογών για τα επόµενα 8 χρόνια, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρίας στον καθετοποιηµένο 
χώρο των Τελωνείων και της Φορολογίας. Η συµµετοχή της INTRASOFT International εκτιµάται στα € 31,5 
εκατ. 

Τον Ιούνιο του 2014 η INTRASOFT International ολοκλήρωσε µε επιτυχία την πρώτη φάση του έργου 
σχεδιασµού και υλοποίησης συστήµατος για την ενοποιηµένη διαχείριση των προωθητικών ενεργειών µέσω 
της πλατφόρµας ORACLE SIEBEL CRM για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς. το έργο αυτό καλύπτει όλον 
τον κύκλο ζωής των προωθητικών ενεργειών. Η πρώτη φάση του έργου είχε ανατεθεί στην INTRASOFT 
International µετά από ανοικτό διαγωνισµό τον Απρίλιο 2013. Η δεύτερη φάση του ίδιου έργου βρίσκεται ήδη 
σε εξέλιξη και αφορά στην προσθήκη καναλιών, όπως της ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank, της αποστολής 
SMS, του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και των ΑΤΜ του Οµίλου . 

Τέλος, την 30/6/2014 υπογράφηκε η σύμβαση σύμπραξης ΣΔΙΤ για το έργο της τηλεματικής σε λεωφορεία και 
τρόλεϊ μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ και της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού 
«Advanced Transport Telematics» που συνέστησε ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης «Ένωση Προσώπων 
Intrasoft International S.A. - Intrakat». H σύμβαση είναι προϋπολογισμού € 48,2 εκατ. θα ολοκληρωθεί σε 2 
έτη περίπου, ενώ η λειτουργία του θα είναι 10 έτη. 

Τον Ιανουάριο η INTRACOM Defense Electronics ανακοίνωσε νέα ανάθεση από τη Northrop Grumman που 
αφορά ηλεκτρονικά αµυντικών αεροπορικών εφαρµογών (DefenseAvionics) για την παγκόσµια αγορά, ύψους 
$3,7 εκατ. και µε ορίζοντα υλοποίησης τον Ιούνιο του 2015.  

Τον Μάρτιο του 2014 πραγματοποιήθηκε άλλη µια επιτυχηµένη εκτόξευση πυραύλου από το Επίγειο Σύστηµα 
Αεράµυνας IRIS-T SLM της γερµανικής εταιρείας Diehl Defence, στο πεδίο δοκιµών Overberg στη Νότια 
Αφρική, παρουσία 90 διεθνών εµπειρογνωµόνων και στρατιωτικών εκπροσώπων από 16 χώρες. Η επιτυχία 
αυτή επιβεβαίωσε την άριστη απόδοση του συστήµατος ζεύξης δεδοµένων που έχει σχεδιαστεί από την 
INTRACOM Defense Electronics (IDE) για τον πύραυλο IRIS-T SLM, στο πλαίσιο της σύµβασης πλήρους 
ανάπτυξης που της ανατέθηκε, µετά από διεθνή διαγωνισµό για την καταλληλότερη διαθέσιµη τεχνολογία για 
σύγχρονα πυραυλικά συστήµατα.  

Τέλος, τον Ιούνιο του 2014, η INTRACOM Defense Electronics (IDE) πραγµατοποίησε επίδειξη στο πεδίο του 
συστήµατος ενδοεπικοινωνίας WiSPR (Wideband Intercom & Secure Packet Radio), η οποία φιλοξενήθηκε 
από το Σώµα των Πεζοναυτών των ΗΠΑ και έλαβε χώρα στην περιοχή Υποστήριξης Μεταφορών και 
Επίδειξης (TDSA) στην βάση των Πεζοναυτών στο Quantico της Virginia. Οι παρευρισκόµενοι είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν την λειτουργικότητα του συστήµατος WiSPR σε πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, 
εστιάζοντας την προσοχή τους στην άριστη απόδοση της δυναµικής µείωσης του θορύβου του συστήµατος.  

Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, ανακοίνωσε τον Ιανουάριο την 
επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής εγκατάστασης της προηγµένης ασύρµατης λύσης υποστήριξης (backhaul) 
σταθµών βάσης τύπου Small Cell, StreetNode™, που υλοποίησε για την Virgin Media, έναν από τους 
µεγαλύτερους παρόχους καλωδιακής υπηρεσίας της Μεγάλης Βρετανίας. Ο πρωτοποριακός σχεδιασµός της 
πλατφόρµας StreetNode™ ενσωµατώνει πλήθος καινοτόµων τεχνολογιών που διευκολύνουν την εγκατάσταση 
υποδοµών small-cell backhaul. 
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Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 

Την 22 Αυγούστου 2014 η Intracom Holdings, υπό την ιδιότητά της ως µετόχου της Hellas Οnline ελέγχουσα 
άµεσα και έµµεσα το 57,24% αυτής, και η Vodafone-Panafon, ως µέτοχος επίσης κατά 18,43% της εν λόγω 
εταιρίας, ανακοινώνουν ότι οι δύο Όµιλοι υπέγραψαν δεσµευτική συµφωνία για την εξαγορά της συµµετοχής 
του Οµίλου Intracom Holdings στην Hellas Online, έναντι συνολικού τιµήµατος για τις Κοινές Ονοµαστικές 
µετά δικαιώµατος ψήφου µετοχές ποσού € 57,2 εκατ. 

2. Οικονομικά αποτελέσματα 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 
€ 274,3 εκατ. έναντι € 246,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,4%.   

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου INTRAKAT (H1 2014: € 71,5 εκατ., H1 2013: 
€ 48,0 εκατ.) και της IDE (Intracom DEFENSE ELECTRONICS) (H1 2014: € 31,8 εκατ., H1 2013: € 21,9 
εκατ.) 

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA ο Ομιλος καταγράφει μικρή μείωση κατά € 1,1 εκατ. ή 
ποσοστό 3,1%. Επισημαίνεται ότι οι εταιρίες του Ομίλου παρουσίασαν πολύ σημαντική αύξηση στο EBITDA, 
τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και σε περιθώριο επί των πωλήσεων, καταφέρνοντας να απορροφήσουν το 
μεγαλύτερο μέρος της υστέρησης που παρουσιάστηκε στο EBITDA της HELLAS ONLINE.  

Στις Οικονομικές καταστάσεις του Η1 2014, το αποτέλεσμα της συγγενούς INTRACOM TELECOM έχει 
καταχωρηθεί ώς διακοπείσα δραστηριότητα, και αντίστοιχα έχουν προσαρμοστεί και τα αποτελέσματα του Η1 
2013. Ετσι, το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες – απαλλαγμένο από την 
επίδραση της INTRACOM TELECOM- διαμορφώνεται σε ζημία € 3,4 εκατ. έναντι ζημίας € 8,9 εκατ. το 
πρώτο εξάμηνο του 2013. Η βελτίωση αυτή του αποτελέσματος κατά € 5,5 εκατ. ή κατά ποσοστό 61,8%, 
οφείλεται στον περιορισμό των ζημιών του Ομίλου INTRASOFT INTERNATIONAL κατά € 2,9 εκατ. (ΕΒΤ 
H1 2014:- € 0,1 εκατ., H1 2013:- € 3,0 εκατ.), στον περιορισμό των ζημιών του Ομίλου INTRAKAT κατά € 2,5 
εκατ. (ΕΒΤ H1 2014:- € 1,6 εκατ., H1 2013:- € 4,1 εκατ.) και στη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της IDE 
(Intracom DEFENSE ELECTRONICS) κατά €1,5 εκατ. (ΕΒΤ H1 2014: € 1,8 εκατ., H1 2013: € 0,3 εκατ.) 

Η επίδραση του αποτελέσματος του Ομίλου INTRACOM TELECOM στα ενοποιημένα αποτελέσματα του 
Ομίλου INTRACOM HOLDINGS ανέρχεται σε - € 6,7 εκατ. έναντι - € 1,5 εκατ. Ετσι, οι ζημίες μετά από 
φόρους από διακοπείσες και συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον Ομιλο διαμορφώνονται τελικά σε € 12,0 
εκατ. έναντι ζημιών € 9,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2013. 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε € 258,7 εκατ. έναντι € 272,2 εκατ. την 31/12/2013.  

Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30/6/2014 σε € 898,4 εκατ. έναντι € 921,2 εκατ. 
την 31/12/2013. Το σύνολο του δανεισμού του Ομίλου την 30/6/2014 ανέρχεται σε € 331,9 εκατ., αυξημένος σε 
σχέση με την  31/12/2013 κατά € 1,5 εκατ. Ωστόσο η σημαντική μείωση των διαθεσίμων του Ομίλου από € 
76,2 εκατ. την 31/12/2013 σε € 44,1 εκατ. την 30/6/2014 οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού σε € 
287,9 έναντι € 254,2 στη λήξη του Οικονομικού έτους 2013. 
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Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρίας σε στατική 
μορφή είναι οι παρακάτω: 

3. Στόχοι, Προοπτικές 

Οι βασικοί στόχοι του Ομίλου για το 2014 συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 Ενίσχυση Εξωστρέφειας και Καινοτομίας μέσω επικέντρωσης στο R&D με έμφαση στις συνέργιες, 

αξιοποίησης του πλούσιου ταλέντου  Ανθρώπινων Πόρων του Ομίλου, παρακολούθησης του 

οικοσυστήματος νεοφυών  (StartUp) επιχειρήσεων. 

 Βελτίωση των αποτελεσμάτων μέσω λειτουργικής ανασυγκρότησης που περιλαμβάνει ενιαίο 

μηχανισμό οικονομικής παρακολούθησης των θυγατρικών εταιριών. 

 Εστίαση στις κύριες δραστηριότητες για οργανική ανάπτυξη και συνέργιες μεταξύ των θυγατρικών. 

 Δραστική μείωση του Δανεισμού 

 Διερεύνηση και αξιολόγηση νέων επενδύσεων με υψηλές αποδόσεις και ισχυρά θετικές ταμειακές 

ροές. 

Οι προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς δραστηριοποίησης των εταιριών του Ομίλου, αφορούν  κατ’ αρχήν τον 
τομέα των υποδομών, όπου ο Ομιλος μέσω των θυγατρικών του αναμένεται να διεκδικήσει μέρος  των 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αναμένεται να ανέλθουν σε € 20,8 δις. Στη συνέχεια η Διαχείριση 
αστικών αποβλήτων αποτελεί μια αγορά της τάξεως των € 1,5 δις. Τα Σύνθετα  έργα Υψηλής Τεχνολογίας 
όπως το Rural :  «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε αγροτικές “Λευκές” περιοχές της ελληνικής 
επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης Υποδομών με ΣΔΙΤ», το έργο Τηλεματική του 
ΟΑΣΑ: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική 
Διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου για τις 
ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» , το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, και Κινητή 4G-5G αποτελούν τομείς στους οποίους 
ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος με μεγάλη επιτυχία κυρίως μέσω του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ και INTRASOFT 
INTERNATIONAL.

31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού  42.3% 48.1% 2.9% 4.3%

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων   41.9% 40.4% 548.3% 573.7%

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό  64.7% 62.1% 439.8% 440.8%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 70.1% 78.4% 26.9% 41.1%

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

EBITDA/Κύκλο εργασιών 10.7% 12.7% -112.8% -15.3%

Μεικτό αποτέλεσμα / Κύκλο εργασιών 14.0% 16.9% 13.5% 11.7%

Κέρδη προ φόρων/Κύκλο εργασιών -14.8% -1.2% -4627.8% -149.6%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Στον τομέα των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ο τομέας των Αιολικών Πάρκων θεωρείται επένδυση υψηλής 
απόδοσης λόγω διατήρησης τιμολογιακής πολιτικής. Εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια οι επενδύσεις θα 
ανέρχονται σε €1 δις/έτος. 

Επίσης, η INTRACOM DEFENSE προσανατολίζεται στην εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων Υβριδικών 
Αμυντικών Ενεργειακών Συστημάτων για οχήματα και οπλικά συστήματα.  

Ο κλάδος του real estate και των τουριστικών υποδομών παρουσιάζει  επίσης  σημαντικές προοπτικές 
ανάπτυξης, λόγω των νέων νομοθετικών εργαλείων που ενισχύουν τις επενδύσεις στον Τουρισμό καθώς και της 
δυνατότητας υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων μέσω ειδικών όρων πολεοδόμησης (σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα). Οι συνεχιζόμενες αποκρατικοποιήσεις  και η προσέλκυση νέων επενδύσεων δίνουν δυναμική 
ανάπτυξης στις εταιρίες του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS, καθώς θα διεκδικήσει μερίδιο των νέων 
αγορών. 

Τέλος, στην αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω του Ομίλου 
INTRASOFT INTERNATIONAL, οι προοπτικές είναι εξαιρετικά σημαντικές καθώς περιοχές πληροφορικής 
εντοπίζονται σε κάθε τομέα της Οικονομίας (Τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, Δημόσιος Τομέας). Η INTRASOFT 
INTERNATIONAL εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της σε μεγάλα έργα και υποστήριξη μεγάλων πελατών, 
καθώς και τις υφιστάμενες συνεργασίες με SAP, Oracle, IBM και μεγάλους SW Vendors θα συνεχίσει τη 
στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης στο χώρο της φορολογίας και των τελωνείων και θα δώσει έμφαση σε κάθετες 
λύσεις με ισχυρές προοπτικές διεθνούς καριέρας. 

4. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες Β΄ εξαμήνου 2014  

Σχετικά με την ύπαρξη και διαχείριση παραγόντων χρηματοοικονομικού κινδύνου επισημαίνονται τα κάτωθι: 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Πολιτική του Ομίλου είναι να χρησιμοποιεί, για τις επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων η 
καθαρή θέση είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο, σαν αντισταθμιστικό μέσο, δανεισμό στο 
αντίστοιχο νόμισμα – εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

- Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων 

Η έκθεση του Ομίλου στο κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων στα ταμειακά διαθέσιμα είναι χαμηλός δεδομένου ότι 
δεν διακρατεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, αλλά τα χρησιμοποιεί για μείωση των υποχρεώσεών του. 

Η χρηματοδότηση του Ομίλου αποτελείται από ομολογιακά δάνεια, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
δάνεια, με κυμαινόμενο επιτόκιο καθώς και από πωλήσεις ακινήτων με συμφωνία  επανεκμίσθωσης (sales and 
lease back). Προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων, υπάρχει δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

- Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από 
μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις 
εταιρίες του Ομίλου. 

Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. 
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Στο τέλος της περιόδου η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να 
μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

- Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών 
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι επαρκείς 
ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. 

- Κίνδυνος Τιμής 

Ο Όμιλος δεν υπόκειται σε ουσιώδη κίνδυνο μεταβολής της αξίας των χρεογράφων που κατέχει και τα οποία 
έχουν καταταχθεί ως διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Τα υφιστάμενα χρεόγραφα αφορούν μετοχές εταιριών εισηγμένων και μη 
στο Χ.Α.   

5. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτών 
προσώπων. 

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου της χρήσης 2014, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις  όρους της αγοράς χωρίς μεταβολές οι 
οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για την χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της 
εταιρίας .  

Οι σημαντικότερες συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως ακολούθως : 

 Έσοδα και Απαιτήσεις Περιόδου 1/1-30/6/2014

(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 231 147 1.281

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 686 342 2.111

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤ. 100 - 5.293

HELLAS ON LINE Α.Ε. 330 720 0

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 1 1 178

Σύνολο 1.348 1.210 8.863

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ - - 697

INTRACOM LTD SKOPJE - - 750

Σύνολο 0 0 1.447

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

INTRALOT - 54 1.461

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 4 5

Σύνολο 0 58 1.466

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.348 1.268 11.776
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Στις απαιτήσεις από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
περιλαμβάνεται ποσό € 5.170 από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου. 

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2014 καταβλήθηκαν από την Εταιρία και τον Όμιλο ως αμοιβές μελών Δ.Σ., 
διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ποσά ύψους € 564 χιλ. και € 837 χιλ. αντίστοιχα.  

Παιανία, 28 Αυγούστου 2014 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Έξοδα και Υποχρεώσεις Περιόδου 1/1-30/6/2014

(Ποσά σε χιλ. €)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ 

ΠΑΓΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 15 - 15

IN MAINT Α.Ε. 127 84 80

INTRADEVELOPMENT - - 40

ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛ.ΥΠΟΚ/ΜΑ 5 - 887

HELLAS ON LINE Α.Ε. 4 22 507

ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ - 3

Σύνολο 151 106 1.532

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ - - 5.952

ΛΟΙΠΕΣ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - - 26

Σύνολο 0 0 5.978

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΕ - - 49

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - 9

Σύνολο 0 0 58

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 151 106 7.568
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Γ) Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε το συνημμένο εταιρικό και ενοποιημένο συνοπτικό ισολογισμό της Εταιρείας 
“ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές 
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 
καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την 
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη, 
για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη 
είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς 
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 
εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης 
είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα 
μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα 
μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 
στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής 
έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Αθήνα,  29  Αυγούστου  2014 

Η  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Ζωή  Δ.  Σοφού 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14701 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ 125
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Δ) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Ενδιάμεσες συνοπτικές εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 34  

30 Ιουνίου 2014 

14

Περιεχόμενα οικονομικών καταστάσεων            Σελίδα 

Ισολογισμός 15

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/1 - 30/6/2014 16

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/4 - 30/6/2014 17

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 18

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 19

Κατάσταση ταμειακών ροών 20

1. Γενικά 21

2. Πλαίσιο κατάρτισης και λογιστικές πολιτικές 21

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 26

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 27

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 27

6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 29

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές 30

8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 31

9. Μετοχικό κεφάλαιο 31

10. Δάνεια 32

11. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 32

12. Φόρος εισοδήματος 33

13. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 33

14. Λειτουργικές ταμειακές ροές 34

15. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 34

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 35

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 36

18. Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση και 
διακοπτόμενες δραστηριότητες 37

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 38

20. Θυγατρικές εταιρείες 39



ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
Ενδιάμεσες συνοπτικές εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 34  

30 Ιουνίου 2014 
(Όλα τα ποσά σε €’000)

15

Ισολογισμός 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 270.647 272.528 12.248 12.737
Υπεραξία 68.387 68.387 - -
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 30.173 31.939 3 1
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 47.498 47.759 58.230 58.461
Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 - - 209.767 219.702
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 507 57.873 - 46.908
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 8 13.688 16.398 11.048 10.901
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 14.967 15.370 - -
Μακροπρόθεσμα δάνεια 10.944 10.748 10.944 10.748
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9.133 10.056 39 39

465.943 531.059 302.278 359.496
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 45.466 48.624 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 253.879 239.117 13.983 8.971
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 31.796 20.882 - -

Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 260 223 - -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 6.382 4.998 - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 44.102 76.263 1.677 1.748

381.885 390.108 15.660 10.719

Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς 

πώληση 18 50.571 - 46.908 -
432.457 390.108 62.568 10.719

Σύνολο ενεργητικού 898.400 921.167 364.846 370.215

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Κοινές μετοχές 9 187.567 187.567 187.567 187.567
Aποθεματικό υπέρ το άρτιο 9 194.204 194.204 194.204 194.204
Λοιπά αποθεματικά 183.132 183.898 147.268 147.362
Αποτελέσματα εις νέον (332.769) (322.045) (218.349) (216.021)

232.134 243.623 310.689 313.112
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 26.597 28.547 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 258.731 272.170 310.689 313.112

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 10 43.107 44.492 14.595 15.750
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.214 2.382 1.192 1.124

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 7.178 6.882 312 312
Επιχορηγήσεις 17.835 18.589 - -
Προβλέψεις 1.204 1.365 - -
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16.766 18.460 - -

88.304 92.170 16.099 17.186
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 251.482 259.507 11.268 11.703
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.161 2.292 - -
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 2.405 1.843 - -
Δάνεια 10 288.884 285.952 26.622 28.046
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 300 653 - -
Επιχορηγήσεις 1.570 1.692 - -
Προβλέψεις 3.562 4.887 168 168

551.364 556.826 38.058 39.917

Σύνολο υποχρεώσεων 639.669 648.996 54.157 57.103
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 898.400 921.167 364.846 370.215

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/1 - 30/6/2014 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013

Πωλήσεις 5 274.296 246.189 1.511 1.168

Κόστος πωληθέντων (228.008) (202.785) (1.334) (1.017)

Μεικτό κέρδος 46.288 43.404 177 151

Άλλα λειτουργικά έσοδα 2.404 4.037 1.379 1.510

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά (426) (1.711) (265) (361)

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (16.961) (17.795) - -

Έξοδα διοίκησης (23.696) (24.494) (2.419) (2.530)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 7.609 3.440 (1.128) (1.230)

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11 (12.874) (12.948) (1.403) (1.314)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 11 1.906 630 271 239

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (10.968) (12.318) (1.132) (1.075)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (42) (17) - -
Ζημιές προ φόρων (3.401) (8.894) (2.261) (2.305)

Φόρος εισοδήματος 12 (1.961) 1.137 (68) (88)

Καθαρές ζημιές περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (5.362) (7.757) (2.328) (2.393)

Καθαρές  ζημιές περιόδου από διακοπτόμενες δραστηριότητες 18 (6.671) (1.491) - -
Καθαρές ζημιές περιόδου από συνεχιζόμενες και 

διακοπτόμενες δραστηριότητες (12.033) (9.249) (2.328) (2.393)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων 8 (2.379) (155) (431) (2)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 

στα αποτελέσματα λόγω πώλησης 8 1.194 - 336 -

Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων 15 (562) - -

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - 228 - -
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (1.170) (489) (95) (2)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (13.203) (9.738) (2.423) (2.395)

Καθαρές ζημιές κατανεμημένες σε :

Μετόχους της μητρικής

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (4.153) (6.970) (2.328) (2.393)

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες (6.671) (1.491) - -

(10.824) (8.462) (2.328) (2.393)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.209) (787) - -

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες - - - -

(1.209) (787) - -
(12.033) (9.249) (2.328) (2.393)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:

Μετόχους της μητρικής

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (4.929) (7.390) (2.423) (2.395)

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες (6.671) (1.491) - -

(11.599) (8.882) (2.423) (2.395)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.604) (856) - -

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες - - - -

(1.604) (856) - -

(13.203) (9.738) (2.423) (2.395)

Ζημιές ανά μετοχή από συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες 

δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά

 Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 13 (0,03) (0,05) (0,02) (0,02)

 Από διακοπτόμενες δραστηριότητες 13 (0,05) (0,01) 0,00 0,00

13 (0,08) (0,06) (0,02) (0,02)

Απομειωμένα

 Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 13 (0,03) (0,05) (0,02) (0,02)

 Από διακοπτόμενες δραστηριότητες 13 (0,05) (0,01) 0,00 0,00

13 (0,08) (0,06) (0,02) (0,02)

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος – 1/4 - 30/6/2014 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

1/4 - 30/6/2014 1/4 - 30/6/2013 1/4 - 30/6/2014 1/4 - 30/6/2013

Πωλήσεις 143.306 127.988 442 602

Κόστος πωληθέντων (120.036) (104.506) (375) (519)

Μεικτό κέρδος 23.270 23.482 67 83

Άλλα λειτουργικά έσοδα 1.178 1.033 689 738

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) - καθαρά 199 (1.704) 93 (374)

Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (7.721) (9.662) - -

Έξοδα διοίκησης (12.179) (13.098) (1.552) (1.317)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 4.747 50 (702) (870)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (5.875) (6.785) (720) (674)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.184 489 154 120

Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (4.692) (6.296) (566) (554)
Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (28) 5 - -
Ζημιές προ φόρων 27 (6.241) (1.268) (1.424)

Φόρος εισοδήματος (1.665) (473) (140) 64

Καθαρές ζημιές περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.638) (6.714) (1.409) (1.360)

Καθαρές  ζημιές περιόδου από διακοπτόμενες δραστηριότητες (2.080) (912) - -
Καθαρές ζημιές περιόδου από συνεχιζόμενες και 

διακοπτόμενες δραστηριότητες (3.718) (7.626) (1.409) (1.360)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Ποσά τα οποία μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση, μετά φόρων (537) (83) (76) -

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - - - -

Συναλλαγματικές διαφορές, μετά φόρων 105 (605) - -

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - 165 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων (432) (523) (76) -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο (4.150) (8.149) (1.485) (1.360)

Καθαρές ζημιές κατανεμημένες σε :

Μετόχους της μητρικής

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.362) (5.398) (1.409) (1.360)

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες (2.080) (912) - -

(3.441) (6.310) (1.409) (1.360)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (276) (1.315) - -

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες - - - -

(276) (1.315) - -

(3.718) (7.625) (1.409) (1.360)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμημένα σε:

Μετόχους της μητρικής

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.636) (5.844) (1.485) (1.360)

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες (2.080) (912) - -

(3.716) (6.757) (1.485) (1.360)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (434) (1.391) - -

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες - - - -

(434) (1.391) - -

(4.150) (8.148) (1.485) (1.360)

Ζημιές ανά μετοχή από συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες 

δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους της 

μητρικής για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά

 Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,01) (0,04) (0,01) (0,01)

 Από διακοπτόμενες δραστηριότητες (0,02) (0,01) 0,00 0,00

(0,03) (0,05) (0,01) (0,01)

Απομειωμένα

 Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,01) (0,04) (0,01) (0,01)

 Από διακοπτόμενες δραστηριότητες (0,02) (0,01) 0,00 0,00

(0,03) (0,05) (0,01) (0,01)

Όμιλος Εταιρεία
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Όμιλος 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέον Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 381.771 186.936 (258.734) 309.973 37.537 347.509

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (8.462) (8.462) (787) (9.249)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (97) - (97) (59) (155)

Συναλλαγματικές διαφορές - (454) - (454) (108) (562)

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών - 131 - 131 98 228

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (420) (8.462) (8.882) (856) (9.738)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - - (257) (257) 238 (19)

Μεταφορά - 2 (2) - - -

- 2 (259) (257) 238 (19)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 381.771 186.518 (267.455) 300.834 36.918 337.752

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 381.771 183.898 (322.045) 243.623 28.547 272.170

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (10.824) (10.824) (1.209) (12.033)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 8 - (1.634) - (1.634) (745) (2.379)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων 

προς πώληση στα αποτελέσματα λόγω πώλησης 8 - 866 - 866 328 1.194

Συναλλαγματικές διαφορές - (7) - (7) 22 15

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (775) (10.824) (11.599) (1.604) (13.203)

Μεταβολή σε ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές και 

κοινοπραξίες - 10 70 80 (316) (236)

Μεταφορά - - 31 31 (31) -

- 10 100 110 (346) (236)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 381.771 183.132 (332.769) 232.134 26.597 258.731

Μη 

ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων – Εταιρεία 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ.

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα  

εις νέον

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 381.771 147.727 (107.410) 422.089

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (2.393) (2.393)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση - (2) - (2)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (2) (2.393) (2.395)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 381.771 147.726 (109.803) 419.694

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 381.771 147.362 (216.021) 313.112

Καθαρή ζημιά περιόδου - - (2.328) (2.328)

Αποτίμηση επενδύσεων διαθεσίμων προς πώληση 8 - (431) - (431)

Μεταφορά αποθεματικού επενδύσεων διαθεσίμων 

προς πώληση στα αποτελέσματα λόγω πώλησης 8 - 336 - 336

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο - (95) (2.328) (2.423)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 381.771 147.268 (218.349) 310.689
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Κατάσταση ταμειακών ροών 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

Σημ 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 14 7.293 23.620 (180) (1.502)

Καταβληθέντες τόκοι (13.558) (12.955) (1.201) (908)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (2.802) (740) (38) (23)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (9.068) 9.925 (1.418) (2.433)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (16.694) (14.446) (144) -

Αγορές επενδυτικών ακινήτων (7) (29) (31) (28)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (9.820) (9.329) (3) -

Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 196 1.562 1 -

Πωλήσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων - 13 - -
Αγορά επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (2.979) (1.500) (2.979) (1.500)

Πωλήσεις επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 3.388 - 2.484 -
Αύξηση  κεφαλαίου θυγατρικών - - (199) (70)

Μείωση κεφαλαίου θυγατρικών 7 - - 4.765 -

Ίδρυση συγγενών (12) - - -
Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.664 414 32 8

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (24.263) (23.315) 3.926 (1.590)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου θυγατρικών - (26) - -

Μεταβολές σε ποσοστά θυγατρικών (248) - - -
Δάνεια αναληφθέντα 5.505 11.747 - 3.500
Αποπληρωμή δανεισμού (3.476) (15.247) (2.000) (275)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (612) (1.805) (579) (577)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 1.169 (5.331) (2.579) 2.648

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (32.161) (18.722) (71) (1.375)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 76.263 53.253 1.748 4.588
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 44.102 34.531 1.677 3.213

Όμιλος Εταιρεία
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

1. Γενικά 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών με διακριτικό τίτλο “Intracom Holdings” ιδρύθηκε στην 
Ελλάδα και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο Όμιλος ΙΝΤΡΑΚΟΜ δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών και λοιπών συνδεδεμένων εταιρειών στο 
σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 
και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, στην παραγωγή αμυντικών 
ηλεκτρονικών συστημάτων, στον κατασκευαστικό τομέα, καθώς και στην παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. Η μητρική Εταιρεία δραστηριοποιείται ως εταιρεία συμμετοχών. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Η.Π.Α, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και σε 
άλλες χώρες του εξωτερικού. 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Παιανίας, στο 19 χλμ Λεωφόρο Μαρκοπούλου 
Παιανίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.intracom.com.

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές αυτές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν εγκριθεί προς 
δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 28 Αυγούστου 2014. 

2. Πλαίσιο κατάρτισης και λογιστικές πολιτικές 

Οι παρούσες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές 
καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών («η Εταιρεία») και τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (μαζί «ΙΝΤΡΑΚΟΜ», ή «ο Όμιλος»), για την 
περίοδο 1/1 – 30/6/2014. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2013, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου με  
ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracom.com.

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
σύνταξη και παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, με εξαίρεση τις αλλαγές που προέκυψαν από την υιοθέτηση νέων ή 
αναθεωρημένων προτύπων όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 
έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και τα 
παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία. 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. 
Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

http://www.intracom.com/
http://www.intracom.com/
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες 
απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, 
ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Η επίδραση των νέων προτύπων στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου παρατίθεται παρακάτω. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 
παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 
παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία 
οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο 
αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα 
να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις 
(θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 
διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς 
επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. Το πρότυπο δεν είχε επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: 
από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι 
πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 
εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από 
κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες.  

Λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 11 από την 1 Ιανουαρίου 2014, ο Όμιλος εξέτασε τις συμμετοχές του σε 
κοινοπρακτικά σχήματα εκτέλεσης έργων στα οποία συμμετέχει μέσω της θυγατρικής Ιντρακάτ ΑΕ και τα 
οποία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013 ενοποιούσε με την αναλογική μέθοδο. Από την εξέταση αυτή, ο Όμιλος 
ταξινόμησε τα κοινοπρακτικά σχήματα εκτέλεσης έργων ως «από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες» βάσει 
του ΔΠΧΑ 11, λόγω του ότι η νομική τους μορφή παρέχει στα μέρη άμεσα δικαιώματα επί των περιουσιακών 
στοιχείων και ευθύνες επί των υποχρεώσεων. Επομένως, τα σχήματα αυτά θα ενσωματώνονται πλέον στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου (καθώς και στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής 
Ιντρακάτ ΑΕ), σύμφωνα με το μερίδιο στις απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα που του αναλογούν.  Η 
εφαρμογή του προτύπου δεν είχε καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

Η μητρική εταιρεία έχει μόνο έμμεση συμμετοχή στις εν λόγω από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που 
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σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και 
μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να 
προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το 
ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. Ο Όμιλος θα προβεί στις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 
αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 
27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις. Το πρότυπο δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με 
τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της 
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. Το πρότυπο δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού 
συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» 

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες 
μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 
γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 
την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε 
μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014)

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 
ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που 
υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιουλίου 2014)

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο 
απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 
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ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής 
θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως 
κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της 
καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 
λειτουργικών τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της 
προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται 
η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια 
οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει 
υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της 
οικονομικής οντότητας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιουλίου 2014)

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ 
ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. 
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού 
οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της 
από κοινού δραστηριότητας.   

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα 
συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής 
του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι 
αμοιβαίως αποκλειόμενα. 
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει 
επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των 
πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης 
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες 
και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης 
του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον 
Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17 
Ιουνίου 2014)

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από 
τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση 
του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 
αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία 
η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της 
υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως 
αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 
συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν 
θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε 
ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017)

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ 
εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές 
που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη 
χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα 
έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο 
αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης 
προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές 
τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στρογγυλοποιήσεις 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 
στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου από τον Όμιλο σε σχέση με 
την 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Ο Όμιλος παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω μιας 
ιεράρχησης τριών επιπέδων. 

 Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 
(«Επίπεδο 1»). 

 Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα 
σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού («Επίπεδο 2»). 

 Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που δεν στηρίζονται κυρίως σε δεδομένα 
της αγοράς («Επίπεδο 3»). 

Την 30 Ιουνίου 2014 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €260 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ύψους €300 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 2. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €3.510 κατατάσσονται 
στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ύψους €10.179 που αφορούν μετοχές μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο και λοιπούς τίτλους για τα οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα η 
εύλογη αξία και ως εκ τούτου παρουσιάζονται σε κόστος κτήσης μείον απομείωση. 
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Την 31 Δεκεμβρίου 2013 ο Όμιλος είχε: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €223 τα οποία 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 1. 

 Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ύψους €653 τα οποία κατατάσσονται στο Επίπεδο 2. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση από τα οποία ποσό ύψους €6.214 κατατάσσεται 
στο Επίπεδο 1. 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ύψους €10.184 που αφορούν μετοχές μη 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο και λοιπούς τίτλους για τα οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα η 
εύλογη αξία και ως εκ τούτου παρουσιάζονται σε κόστος κτήσης μείον απομείωση. 

Δεν υπήρχαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1 και 2 κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Δεν υπήρχαν αλλαγές στις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2013. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Τα πραγματικά ποσά 
πιθανόν να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των 
συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη και παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και 
του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Στις 30 Ιουνίου 2014, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τέσσερις κύριους τομείς: 

(1) Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής, δημοσίου τομέα και τραπεζών 

(2) Αμυντικά 

(3) Κατασκευαστικά 

(4) Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2014 αναλύεται ως εξής: 

Ολοκληρωμένες 

λύσεις 

πληροφορικής, 

δημοσίου τομέα 

και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά

Παροχή 

τηλεπ/κών 

υπηρεσιών

Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 67.375 31.752 71.467 106.850 1.511 278.954

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (350) (0) (2.779) (181) (1.348) (4.659)
Σύνολο Πωλήσεων 67.025 31.752 68.688 106.668 162 274.296

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
3.124 2.744 1.411 28.021 (472) 34.828
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Η πληροφόρηση ανά λειτουργικό τομέα δραστηριότητας για την περίοδο 1/1 – 30/6/2013 αναλύεται ως εξής: 

Η πληροφόρηση ανά τομέα για την συγκριτική περίοδο 1/1 – 30/6/2013 αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με την 
αλλαγή στη σύνθεση των τομέων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2013. 

Οι δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας Intracom Holdings AE περιλαμβάνονται στη στήλη «Λοιπά». 

Η συμφωνία μεταξύ αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) και ζημιών προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έχει ως εξής: 

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές μεταξύ τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς όρους και 
συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους. 

Ολοκληρωμένες 

λύσεις 

πληροφορικής, 

δημοσίου τομέα 

και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά

Παροχή 

τηλεπ/κών 

υπηρεσιών

Λοιπά Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 67.338 21.915 47.995 110.558 1.558 249.363

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (173) (70) (959) (472) (1.499) (3.174)
Σύνολο Πωλήσεων 67.165 21.845 47.035 110.087 58 246.189

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 689 1.043 (203) 34.705 (368) 35.866

1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013

Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) 34.828 35.866

Αποσβέσεις (27.218) (32.425)

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (10.968) (12.318)

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (42) (17)

Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (3.401) (8.894)
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6. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Όμιλος 

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2013 306.000 36.374 53.715 396.089

Προσθήκες 9.129 9.329 84 18.542

Πωλήσεις / Διαγραφές (1.401) (13) - (1.414)

Αποσβέσεις (19.916) (12.189) (320) (32.425)

Μεταφορά (296) - 296 -

Λοιπές μεταβολές (16) 56 10 50

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου  2013 293.500 33.557 53.785 380.842

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2014 272.528 31.938 47.759 352.226

Προσθήκες 13.527 9.825 7 23.359

Πωλήσεις (179) - - (179)

Αποσβέσεις (15.244) (11.637) (337) (27.218)

Μεταφορά (8) 23 (15) -

Λοιπές μεταβολές 22 24 84 129
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου  2014 270.647 30.173 47.498 348.317
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Εταιρεία 

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Κατά την τρέχουσα περίοδο συστάθηκαν από την θυγατρική Ίντρακατ ΑΕ οι εταιρείες Intrablue Ξενοδοχειακές 
και Τουριστικές Επιχειρήσεις, Αναπτυξιακή Κυκλάδων ΑΕ και Ιντρακυκλάδες Αναπτυξιακή Ακινήτων στις 
οποίες η Ίντρακατ ΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 100% με σκοπό την δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα 
ανάπτυξης εξοχικών κατοικιών και τουριστικών επενδύσεων. Τον Ιούνιο 2014 πωλήθηκε στις μη ελέγχουσες 
συμμετοχές το 50% των μετοχών της εταιρείας Intrablue Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις. Η 
επίδραση στον Όμιλο από την σύσταση των εταιρειών δεν ήταν σημαντική. 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο 2014 συστάθηκε από τις θυγατρικές εταιρείες Ίντρακατ ΑΕ και Intrasoft International 
SA η εταιρεία Advanced Transport Telematics ΑΕ. Η έμμεση συμμετοχή του Ομίλου στην εν λόγω θυγατρική 
ανέρχεται σε 80,88%. Η επίδραση στον Όμιλο από την σύσταση της εταιρείας δεν ήταν σημαντική. 

Τον Απρίλιο 2014 η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ εξαγόρασε από την μειοψηφία το 12,5% των μετοχών 
της θυγατρικής της Intrapower Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών Έργων αντί ποσού €200 με αποτέλεσμα το 
ποσοστό συμμετοχής να ανέλθει σε 100%. Η επίδραση στον Όμιλο δεν ήταν σημαντική. 

Τον Ιούνιο 2014 η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ εξαγόρασε από την μειοψηφία το 45% των μετοχών της 
θυγατρικής Fracasso Hellas ΑΕ Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Οδικής Ασφάλειας αντί ποσού €60 με 
αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής να ανέλθει σε 100%. Η επίδραση στον Όμιλο δεν ήταν σημαντική. 

Τον Απρίλιο 2014 η θυγατρική εταιρεία Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων πρόεβη σε 
μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών και επιστροφή κεφαλαίου. Η επιστροφή κεφαλαίου 
ανήλθε συνολικά σε €9.935 εκ των οποίων ποσό €4.765 εισπράχθηκε ενώ ποσό €5.170 συμπεριλαμβάνεται στις 
απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας. 

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2013 15.892 1 66.207 82.101

Προσθήκες 41 - 110 151

Αποσβέσεις (328) - (564) (892)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου  2013 15.605 1 65.754 81.360

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία

Άϋλα 

περιουσιακά 

στοιχεία

Επενδύσεις 

σε ακίνητα Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία στις 1 Ιανουαρίου 2014 12.737 1 58.461 71.199

Προσθήκες 144 3 31 178

Αποσβέσεις (322) - (574) (896)

Μεταφορά (312) - 312 -

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου  2014 12.248 3 58.230 70.481
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8. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Στα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση την 30 Ιουνίου 2014 συμπεριλαμβάνεται συμμετοχή 
με ποσοστό 3,44% στην Ελληνική Ενέργεια και Ανάπτυξη Α.Ε. ποσού €2.197 και συμμετοχή με ποσοστό 
13,33% στην Μωρέας Α.Ε. ποσού €6.751. 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου πουλήθηκαν χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
ύψους €3.310 για τον Όμιλο και €2.401 για την Εταιρεία που είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση συνολικής 
ζημιάς στα αποτελέσματα ύψους €1.122 και €255 στον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Κατά την πώληση 
των στοιχείων μεταφέρθηκε από τα λοιπά συνολικά εισοδήματα στα αποτελέσματα αποθεματικό εύλογης αξίας 
ύψους €1.194 και €336 στον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

9. Μετοχικό κεφάλαιο 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και στις 30 Ιουνίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €187.567 
διαιρούμενο σε 133.025.996 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,41 η καθεμία. 

30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 16.398 10.560 10.901 9.624

Προσθήκες 2.979 7.370 2.979 1.565

Πωλήσεις (3.310) - (2.401) -

Ζημιές εύλογης αξίας (2.379) (1.440) (431) (277)

Απομείωση - (91) - (11)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 13.688 16.398 11.048 10.901

Όμιλος Εταιρεία

Αριθμός 

μετοχών

Κοινές 

μετοχές

Υπέρ το 

άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 133.025.996 187.567 194.204 381.771

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 133.025.996 187.567 194.204 381.771
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10. Δάνεια 

Στις 30 Ιουνίου 2014 η θυγατρική εταιρεία Hellas Online δεν πληρούσε τον όρο πωλήσεις προς σύνολο 
καθαρού δανεισμού και δεν είχε προβεί στην αποπληρωμή δόσεων ύψους €17,3 εκ. που είχαν μετατεθεί προς 
αποπληρωμή κατά την ημερομηνία αυτή. Η θυγατρική εταιρεία είναι σε προχωρημένο στάδιο 
διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους για αναχρηματοδότηση του ομολογιακού δανείου. Στα πλαίσια των 
διαπραγματεύσεων αυτών η θυγατρική εταιρία έχει ζητήσει τη γραπτή συναίνεση των ομολογιούχων για τη μη 
ισχύ του ανωτέρου όρου καθώς και τη μετάθεση του συνόλου των υπολειπόμενων δόσεων για την 31 
Δεκεμβρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία η Διοίκηση εκτιμά ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν 
ολοκληρωθεί. 

11. Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά 

30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

Τραπεζικά δάνεια 178.557 174.522 21.146 21.146

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 12.572 13.183 12.071 12.650

Ομολογιακά δάνεια 132.862 132.739 - -

Λοιπά δάνεια 8.000 10.000 8.000 10.000

Σύνολο δανείων 331.991 330.444 41.217 43.796

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 43.107 44.492 14.595 15.750

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 288.884 285.952 26.622 28.046
331.991 330.444 41.217 43.796

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-Τραπεζικά δάνεια (5.248) (5.017) (731) (619)

-Ομολογιακά δάνεια (3.870) (4.202) - -

- Λοιπά δάνεια (382) (397) (382) (397)

- Χρηματοδοτικές μισθώσεις (291) (350) (274) (283)
- Εγγυητικές (2.141) (1.959) - -
- Λοιπά (1.342) (1.220) (16) (15)
- Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές 

διαφορές 47 (20) - -
Σύνολο (13.227) (13.165) (1.403) (1.314)

- Συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων: αντιστάθμιση 

ταμειακών ροών 353 217 - -
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (12.874) (12.948) (1.403) (1.314)

Χρηματοοοικονομικά έσοδα

- Έσοδα τόκων 1.586 223 7 8

- Έσοδα τόκων από δάνεια 239 231 239 231

- Λοιπά 81 176 25 -
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 1.906 630 271 239
Χρηματοοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα - καθαρά (10.968) (12.318) (1.132) (1.075)

Όμιλος Εταιρεία
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12. Φόρος εισοδήματος 

Στις 30/6/2014 ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους €14.967 (31/12/13: 
€15.370). Ο Όμιλος εκτιμά ότι θα έχει επαρκή φορολογικά κέρδη στα επόμενα χρόνια για τη χρησιμοποίηση 
των προσωρινών διαφορών που δημιουργούν την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Για τις χρήσεις 2011 έως 2013 η μητρική εταιρία, καθώς και εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα οι οποίες έχουν 
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994 έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν 
ουσιαστικές διαφορές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη που είχε αναγνωριστεί στις 
αντίστοιχες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

Για την χρήση 2014 η Εταιρεία καθώς και εταιρείες του Ομίλου έχουν ενταχθεί στον έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4524/2014. 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010 ενώ οι χρήσεις για τις οποίες οι θυγατρικές της δεν 
έχουν ελεγχθεί παρουσιάζονται στη σημείωση 20. 

13. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 

1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013

Φόρος περιόδου (1.727) (662) - -

Αναβαλλόμενος φόρος (235) 1.799 (68) (88)

Σύνολο (1.961) 1.137 (68) (88)

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013

Ζημιές που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (4.153) (6.970) (2.328) (2.393)

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες (6.671) (1.491) - -

(10.824) (8.462) (2.328) (2.393)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ.) 133.026 133.026 133.026 133.026

Βασικά / απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (€ 

ανά μετοχή)

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (0,03) (0,05) (0,02) (0,02)

Από διακοπτόμενες δραστηριότητες (0,05) (0,01) - -
Συνολικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (0,08) (0,06) (0,02) (0,02)

Όμιλος Εταιρεία
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14. Λειτουργικές ταμειακές ροές  

15. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για ενσώματα πάγια στοιχεία 
ύψους €3.100 για τον Όμιλο (2013: €5.130). 

1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013

Καθαρές ζημιές από συνεχιζόμενες και διακοπτόμενες 

δραστηριότητες (12.033) (9.249) (2.328) (2.393)

Προσαρμογές για:

Φόρο εισοδήματος 1.961 (1.137) 68 88

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 15.244 19.916 322 328

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 11.637 12.189 - -

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 337 320 574 564

(Κέρδη) / Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (23) (162) (1) -

(Κέρδη) / Ζημιές εύλογης αξίας επενδύσεων μέσω 

αποτελεσμάτων (37) 96 - -

(Κέρδη) / ζημιές από πώληση επενδύσεων διαθεσίμων προς 

πώληση 1.122 - 255 -

Έσοδα τόκων (1.906) (630) (271) (239)

Έξοδα τόκων 12.874 12.948 1.403 1.314

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (876) (1.110) - -

Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς επιχειρήσεις 6.713 1.504 - -

Συναλλαγματικές ζημιές / (κέρδη) (26) (324) - -

34.988 34.361 22 (337)

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 3.158 (5.686) - -

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (24.568) (2.427) 203 (3)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (5.096) (2.643) (405) (1.161)

Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (1.486) (373) - -

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 

συνταξιοδότησης 297 387 - -

(27.695) (10.742) (202) (1.165)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 7.293 23.620 (180) (1.502)

Όμιλος Εταιρεία
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16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις/ Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 
θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως: 

Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών της συνολικού ύψους €290.073. 

Επίσης, η Εταιρεία έχει εγγυηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συγγενούς εταιρείας που απορρέουν από 
συμβάσεις αυτής. 

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

Κατά θυγατρικής εταιρείας εκκρεμούσε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) υπόθεση για 
φερόμενες παραβάσεις κατά την εκτέλεση έργου το οποίο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε παλαιότερη 
χρήση στο ΥΕΝ. Το σύνολο των ποινικών ρητρών και επιβαρύνσεων που αρχικά είχαν καταλογισθεί 
μειώθηκαν σε €9 εκ. κατόπιν σχετικών προσφυγών της Εταιρείας και Υπουργικών αποφάσεων. Στη συνέχεια 
με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς οι ανωτέρω επιβαρύνσεις ακυρώθηκαν. Η αναίρεση που έχει 
ασκηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο κατά της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς δεν έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα και κατά την άποψη των νομικών συμβούλων της εταιρείας δεν θα ευδοκιμήσει και 
συνακόλουθα δεν θα προκύψει επιβάρυνση της εταιρείας. 

Συγκεκριμένοι βασικοί μέτοχοι της Teledome Α.Ε. άσκησαν στις 4 Μαρτίου 2008 αγωγή κατά της Intracom 
Holdings, της Hellas online και μελών της Διοίκησης, ζητώντας μεταξύ άλλων να κηρυχθούν άκυρες οι 
αποφάσεις οργάνων (Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων) εταιρειών του Ομίλου δια των 
οποίων ματαιώθηκαν οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις της Hellas online, της Unibrain και της ενάγουσας 
Teledome. Δια της ανωτέρω αγωγής ζητείται να καταβάλουν η μητρική και η συγκεκριμένη θυγατρική 
αποζημιώσεις συνολικού ύψους €141 εκ. περίπου, για αποθετικές ζημιές και αποκατάσταση της ηθικής βλάβης 
που φέρεται ότι υπέστησαν οι ενάγοντες. Η Διοίκηση του Ομίλου και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι 
πιθανότητες να προκύψουν σημαντικές επιβαρύνσεις για τον Όμιλο από την εν λόγω αγωγή είναι ελάχιστες. 

Για τις λοιπές επίδικες υποθέσεις δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις σε βάρος της 
Εταιρείας και του Ομίλου. 

30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

Εγγυητικές για προκαταβολές 26.736 27.428 22.302 21.820

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 142.851 159.694 86.758 99.959

Εγγυητικές συμμετοχής σε διαγωνισμούς 21.480 13.931 16.121 9.696

Λοιπές 8.723 11.875 5.815 3.618

199.790 212.927 130.996 135.093

Όμιλος Εταιρεία
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17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα 
με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη. Τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως 
σε συγγενείς εταιρείες και εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και ασκεί ουσιώδη επιρροή ο βασικός μέτοχος της 
Εταιρείας. 

1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

Προς θυγατρικές - - 1.348 1.050

Προς συγγενείς 550 983 - 53

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.244 672 - -

1.794 1.655 1.348 1.103

Αγορές  υπηρεσιών και αγαθών:

Από θυγατρικές - - 151 131

Από συγγενείς 9.525 4.717 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 102 111 - -

9.627 4.828 151 131

Έσοδα ενοικίων:

Από θυγατρικές - - 1.209 1.202

Από συγγενείς 93 52 - -

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 129 141 58 69

222 193 1.268 1.271

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013 1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013

Πωλήσεις και αγορές παγίων

Αγορές παγίων:

Από θυγατρικές - - 106 59

Από συγγενείς 908 741 - -

908 741 106 59

Όμιλος Εταιρεία
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Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

Παροχές προς τη διοίκηση

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2014, καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τον Όμιλο συνολικές αμοιβές 
μελών Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και λοιπών συνδεδεμένων μερών ύψους €564 και €837 αντίστοιχα (1/1 – 
30/6/2013: €491 και €889 αντίστοιχα). Κατά την 30 Ιουνίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν υπάρχουν 
υπόλοιπα απαιτήσεων από τα μέλη της Διοίκησης όσον αφορά την Εταιρεία ενώ υπάρχουν υποχρεώσεις προς 
τα μέλη της Διοίκησης €83 (2013: €0). Στον Όμιλο την 30 Ιουνίου 2014 υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα μέλη 
της Διοίκησης €108 (2013: €26) και απαιτήσεις από τα μέλη της Διοίκησης €10 (2013: €0). 

18. Περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα προς πώληση και 
διακοπτόμενες δραστηριότητες 

Η συγγενής εταιρεία Intracom A.E. Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων (Intracom Telecom) έχει ταξινομηθεί ως 
διακρατούμενη προς πώληση μετά την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας – προσύμφωνου για τη μεταβίβαση 
του ποσοστού συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Intracom Telecom, ήτοι του 49% της εν 
λόγω εταιρείας, σε επενδυτές στο Dubai, με συνολικό τίμημα ποσού €47 εκατ., εκ των οποίων €35 εκατ. σε 
μετρητά και €12 εκατ. με διακανονισμό απαιτήσεων. Η ανωτέρω συναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από την 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Μαΐου 2014. 

Ως αποτέλεσμα το μερίδιο ζημιάς από συγγενείς ύψους €6.671 (1/1 – 30/6/2013: €1.491) μεταφέρθηκε στα 
αποτελέσματα από διακοπτόμενες δραστηριότητες. 

Ανάλυση των αποτελεσμάτων από διακοπτόμενες δραστηριότητες παρουσιάζεται παρακάτω: 

30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 

Από θυγατρικές - - 8.863 2.380

Από συγγενείς 4.744 12.540 1.447 2.867

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 8.233 8.562 1.466 1.405

12.977 21.102 11.776 6.652

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη: 

Προς θυγατρικές - - 1.532 1.186

Προς συγγενείς 63.387 66.664 5.978 7.398

Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 954 923 58 58

64.340 67.587 7.568 8.642

Όμιλος Εταιρεία

1/1 - 30/06/2014 1/1 - 30/06/2013

Πωλήσεις 30.928 29.806

Έξοδα (37.294) (32.827)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από διακοπτόμενες δραστηριότητες (6.367) (3.022)

Φόρος εισοδήματος (304) 1.530

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από διακοπτόμενες δραστηριότητες (6.671) (1.491)
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19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Την 22η Αυγούστου 2014 υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της Vodafone-Panafon για 
την εξαγορά της συμμετοχής της Εταιρείας στην Hellas Online, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 57,24%, έναντι 
συνολικού τιμήματος για τις Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές ποσού €57,2 εκατ. Μέχρι 
την ολοκλήρωση της συναλλαγής το τίμημα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αναλόγως γεγονότων που δύναται να 
επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση της Hellas Online. Η ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής υπόκειται 
σε όρους και αιρέσεις, περιλαμβανομένων των απαραίτητων εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών. 

Την 25η Αυγούστου 2014 η θυγατρική εταιρεία Ίντρακατ ΑΕ απέκτησε από την μειοψηφία 35,27% του 
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Πρίσμα Δομή ΑΤΕ με αποτέλεσμα να καταστεί μοναδικός 
μέτοχος κατέχοντας πλέον το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ίντρακατ ΑΕ 
αποφάσισε τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας Πρίσμα Δομή ΑΤΕ. Από 
την εν λόγω συγχώνευση δεν αναμένεται καμία επίδραση στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. 

Εκτός των ανωτέρω, δεν υπάρχουν λοιπά σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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20. Θυγατρικές εταιρείες 

Παρακάτω, παρατίθενται οι εταιρείες και τα κοινοπρακτικά σχήματα του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όπως και τα άμεσα ποσοστά συμμετοχής τους κατά την 30η Ιουνίου 
2014.

Σημ. 1: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Hellas online ανέρχεται σε 57,24% μέσω συμμετοχής 
θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. 

Σημ. 2: Το συνολικό έμμεσο ποσοστό συμμετοχής στην Advanced Transport Telematics (80,88%) 
διαμορφώνεται μέσω της συμμετοχής των θυγατρικών εταιρειών Intrasoft International SA (άμεση συμμετοχή 
50% ) και Ίντρακατ ΑΕ (άμεση συμμετοχή 50%). 

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Ίντρακομ Α.Ε. Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2010

* HELLAS ON LINE Ελλάδα

53,28%

(βλ.σημ.1) Ολική 2010

* Intracom Holdings International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

- Intracom Technologies Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

- Intracom Operations Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

- Intracom Group USA ΗΠΑ 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

- Duckelco Holdings Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

- Ingrelenco Trading Co. Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

- Edutech Sa** Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση -

* Intrasoft International S.A. Λουξεμβούργο 99,99% Ολική 2008-2013

- Intrasoft SA Ελλάδα 99,00% Ολική 2010-2013

- Intrasoft International Belgium Βέλγιο 100,00% Ολική 2004-2013

- Intrasoft International Bulgaria Βουλγαρία 100,00% Ολική 2013

- Global Net Solutions Ltd Βουλγαρία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

- Intracom IT Services Middle East & Africa Ιορδανία 80,00% Ολική 2010-2013

- Intrasoft International Scandinavia (πρώην IT Services Denmark AS) Δανία 100,00% Ολική 2008 - 2013

- Intracom Exports Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

- Intracom Cyprus Ltd Κύπρος 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

- Intrasoft Information Technology UK Ltd Ηνωμένο Βασίλειο 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

- Intrasoft International USA Inc ΗΠΑ 100,00% Ολική 2012-2013

- Intrasoft International ME FZC** ΗΑΕ 80,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

Advanced Transport Telematics Α.Ε.** Ελλάδα

80,88%

(βλ.σημ.2) Ολική -
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Σημ. 3: Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Rominplot SRL ανέρχεται σε 100% μέσω συμμετοχής άλλης 
θυγατρικής. 

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Ιντρακάτ ΑΕ Ελλάδα 61,76% Ολική -

- Inmaint SA Ελλάδα 62,00% Ολική 2010-2011

- Intracom Construct SA Ρουμανία 96,54% Ολική 2009-2013

- Oikos Properties SRL Ρουμανία 100,00% Ολική 2007-2013

- Rominplot SRL Ρουμανία
99,99%

(βλ. σημ. 3) Ολική
2010-2013

- Eurokat SA Ελλάδα 54,89% Ολική 2010-2011

- Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - Lobbe Tzilalis - Eurokat ATE (Διαχείριση Ιλύος Κ.Ε.Λ.) Ελλάδα 18,29% Αναλογική 2010-2013

- Κ/Ξ Eurokat ATE - Πρωτεύς ΑΤΕΕ (Έργο δικτύων απορροής όμβριων υδάτων 

Δήμου Παιανίας)
Ελλάδα 27,45% Αναλογική 2011-2013

- Intrakat International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2013

- Alpha Mogilany Development SP Z.O.O. Πολωνία 25,00% Καθαρή θέση 2008-2013

- Αmbtila Enterprises Limited Κύπρος 100,00% Ολική 2007-2013

- Α. Κατσέλης Ενεργειακή Α.Ε. Ελλάδα 50,00% Ολική 2009-2013

- Intradevelopment ΑΕ Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Ακινήτων Ελλάδα 100,00% Ολική 2010-2013

- Fracasso Hellas AE Σχεδιασμός & κατασκεύη συστημάτων οδικής ασφάλειας Ελλάδα 100,00% Ολική -

- Πρίσμα Δομή ΑΤΕ Ελλάδα 67,43% Ολική 2010

- Κινητή Κομποστοποίηση Α.Ε. Ελλάδα 24,00% Καθαρή θέση 2012-2013

- Κ/Ξ Πρίσμα Δομή - "Κ/Ξ Αρχιρόδον Ελλάς ΑΤΕ - Πρίσμα Δομή ΑΤΕ" 

(Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης)
Ελλάδα 80,00% Αναλογική 2010-2013

- Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - Πρίσμα Δομή ΑΤΕ (Εγκαταστάσεις επεξεργ. λυμάτων & 

υποβρύχιος αγωγός διάθεσης του δήμου Αγ. Θεοδώρων)
Ελλάδα 20,00% Αναλογική 2010-2013

- Κ/Ξ Πρίσμα Δομή ΑΤΕ - Μεσόγειος ES AE - (λειτουργία - συντήρηση βιολ. 

καθαρισμού Οίνοφυτων Σχηματαρίου)
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2013

- Κ/Ξ Πρίσμα Δομή - Πρωτέας (Ομβρυά Αναβύσσου)** Ελλάδα 33,72% Αναλογική -

- Intrapower A.E. Εταιρία Ενεργειακών Έργων Ελλάδα 100,00% Ολική -

- Intrablue Ανώνυμη Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων ** Ελλάδα 50,00% Ολική -

- Αναπτυξιακή Κυκλάδων Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων** Ελλάδα 100,00% Ολική -

- Ιντρακυκλάδες Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων** Ελλάδα 100,00% Ολική -

Θηβαϊκός Άνεμος Ενεργειακή Α.Ε.** Ελλάδα 30,00% Καθαρή θέση 2012-2013

Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Αντισφαίριση) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2010-2013

Κ/Ξ Μοχλός - Intrakat (Κολυμβητήριο ΟΑΚΑ) Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2010-2013

Κ/Ξ Πανθεσσαλικού Σταδίου Ελλάδα 15,00% Καθαρή θέση 2007-2013

Κ/Ξ Ελτέρ - Intrakat (ΕΠΑ Αερίου) Ελλάδα 45,00% Καθαρή θέση 2010-2013

Κ/Ξ Intrakat - Γαντζούλας Ελλάδα 50,00% Καθαρή θέση 2004-2013

Κ/Ξ "Αθ. Τεχνική - Πρίσμα Δομή" - Ιntrakat Ελλάδα 57,50% Καθαρή θέση 2005-2013

Κ/Ξ Intrakat - Εργκαζ - ALGAS Ελλάδα 33,33% Καθαρή θέση 2008-2013

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Συντήρηση  Β.Τομέα) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2013

Κ/Ξ Intrakat - ΑΤΤΙΚΑΤ (Εγνατία Οδός) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Αγωγός Αλεξ/πολης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Ξηρία) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Παράκαμψης Αρτας) Ελλάδα 30,00% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Εργο Εγκ/σης Φυσ.Αερίου Σχολείων) Ελλάδα 30,00% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Intrakat - Intracom Telecom (Δίκτυα ΔΕΠΑ) Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2007-2013

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Ευρυζωνικά  Δίκτυα ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2013

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Επέκταση Δικτύων Διανομής Φυσ. Αερίου Ξάνθη-Σέρρες-

Κομοτηνή) 
Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2013

Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Κ/Ξ Μωρέας) Ελλάδα 13,33% Αναλογική 2008-2013

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Νοσοκομείο Κατερίνης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2013

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (Νοσοκομείο  Κέρκυρας) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2008-2013

Κ/Ξ Intrakat - Ελτέρ (ΕΠΑ 7 - Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Αττικής Νότια 

Περιοχή)
Ελλάδα 49,00% Αναλογική 2010-2013
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* Άμεσες συμμετοχές 

Κατά την τρέχουσα περίοδο που έληξε την 30η  Ιουνίου 2014, ενσωματώθηκαν για πρώτη φορά ενώ δεν είχαν 
ενσωματωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2013 όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εταιρείες του πίνακα με το 
συνοδευτικό χαρακτηριστικό (**) στον τίτλο τους. 

Αντιστρόφως είχαν ενσωματωθεί στην αντίστοιχη περίοδο του 2013 και δεν ενσωματώθηκαν στην τρέχουσα 
περίοδο του 2014 (1/1 – 30/6/2014) οι εταιρίες Τράπεζα πληροφοριών και Περιεχομένου Α.Ε., SC Plurin 
Telecommunications Srl, Ιntra - Phos A.E. Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ICC ΑΤΕ και IV Development 
Facility Management Company Limited. Ειδικότερα, η εταιρεία ΙntraPhos A.E. συμμετείχε στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις έως την 9η Αυγούστου 2013, ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε ενώ η 
εταιρεία SC Plurin Telecommunications SRL εκκαθαρίστηκε μέσα στην περίοδο. Η εταιρεία Τράπεζα 
πληροφοριών και Περιεχομένου Α.Ε. συμμετείχε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έως την 30η

Δεκεμβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε. 

Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχει μεταβολή στη μέθοδο ενσωμάτωσης των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

Κ/Ξ Ιντρακάτ Ελτέρ (Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Λαμία-Θήβα-Χαλκίδα) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Eurokat - Intrakat (Ιόνιος Κλινική) Ελλάδα 77,19% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Intrakat - ΕTBO (Κατασκευή κτιρίου κεντρικής βιβλιοθήκης Ανώτατης σχολής 

καλών τεχνών)
Ελλάδα 70,00% Αναλογική 2008-2013

Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Ετεθ - Intrakat (μουσείο Πάτρας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Αναστηλωτική - Γετεμ - Intrakat (φράγμα Πείρου-Παραπείρου) Ελλάδα 33,30% Αναλογική 2008-2013

Κ/Ξ Intrakat - Ελτερ - (κατασκευή φράγματος στη λεκάνη Φιλιατρίνου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Intrakat - Κ.Παναγιωτίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. (έργο γραμμών μεταφοράς 1) Ελλάδα 60,00% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Αλτεκ - Intrakat - Αναστηλωτική (αερολιμένας Θεσσαλονίκης) Ελλάδα 46,90% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Ελτέρ - Intralat (Έργο Nέας Mεσημβρίας) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2010-2013

Κ/Ξ Intrakat - Φίλιππος ΑΕ (Έργο Αμφίπολης) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2011-2013

Κ/Ξ Εκτέρ Α.Ε. - Ερτέκα Α.Ε. - Θεμέλη Α.Ε. - Intrakat (δίκτυα περιοχής Φιλοθέης 

Κηφισίας)
Ελλάδα 24,00%

Αναλογική
2011-2013

Κ/Ξ Intrakat - Μαυρίδης (ανέγερση υπεραγοράς τροφίμων Carrefour Χαλκιδικής) Ελλάδα 99,00% Αναλογική 2011-2013

Κ/Ξ Intrakat - Γ.Δ.Κ.Τεχνική Ε.Π.Ε "Κ/Ξ Εκτέλεσης έργου φράγματος Φιλιατρίνου"
Ελλάδα 70,00%

Αναλογική
2011-2013

Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ - Intrakat (Κατασκευή σιδηρ/κής γραμμής Κιάτο - 

Ροδοδάφνη)
Ελλάδα 33,33%

Αναλογική
2012-2013

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Πόρτο Καρράς ΑΕ - Intrakat (διευθέτηση ρέματος Εσχατίας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική 2013

Κ/Ξ Intrakat - Πρωτέας (διευθέτηση χειμάρου Ξηρία Κορίνθου) Ελλάδα 50,00% Αναλογική 2012-2013

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - J&P ΑΒΑΞ - Intrakat (Σήραγγα Παναγοπούλας) Ελλάδα 25,00% Αναλογική -

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (Παρακολούθηση Πληρωμής Ταμιευτήρα 

Αποσελεμή)**
Ελλάδα 50,00%

Αναλογική
-

Επωνυμία

Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενσωμάτωσης
Ανέλεγκτες  Φορολογικά Χρήσεις

* Intracom A.E. Τηλεπικοινωνιακών Λύσεων Ελλάδα 49,00% Καθαρή θέση 2009-2010

- Intracom Bulgaria S.A. Βουλγαρία 100,00% Ολική 1998-2013

- Intracom Svyaz Ltd. Ρωσία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2008 & 2012-2013

- Intracom Doo Skopje Π.Γ.Δ.Μ. 100,00% Ολική 2012-2013

- Intralban Sha Αλβανία 95,00% Ολική 2012-2013

- Intrarom S.A. Ρουμανία 66,70% Ολική 2008-2013

- Sitronics Intracom India PL Ινδία 100,00% Ολική 2012-2013

- Intracom Telecom Holdings International Ltd Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2013

- Intracom Middle East L.L.C. Ην.Αρ.Εμιράτα 100,00% Ολική Δεν εφαρμόζεται η Φ.Ε

- Connklin Corporation ΗΠΑ 100,00% Ολική 2001-2013

- Intracom Telecom solutions S.R.L. Μολδαβία 100,00% Ολική Δεν εφαρμόζεται η Φ.Ε

- Intracom doo Belgrade Σερβία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2009 & 2012-2013

- Ε-Teleserv doo Belgrade Σερβία 100,00% Ολική Από ιδρύσεως μέχρι 2013

- Intracom doo Armenia Αρμενία 100,00% Ολική 2010-2013

- Intracom Telecom Technologies Ltd. Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2013

- Intracom Telecom Operations Ltd. Κύπρος 100,00% Ολική 2008-2013

- Intracom Telecom Solutions Saudi Arabia Σαουδική Αραβία 95,00% Ολική Δεν εφαρμόζεται η Φ.Ε
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Παιανία, 28 Αυγούστου 2014 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Δ. Χ. ΚΛΩΝΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121708 / 07.10.2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Κ. Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 091122 / 14.10.2009

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ. ΣΠ. ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ 
Α.Δ.Τ. Σ 699882 / 09.11.1998 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 505361 / 10.12.2007 
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 637 Α’ ΤΑΞΗΣ
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Ε) Στοιχεία και Πληροφορίες 



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 270.647 272.528 12.248 12.737
Επενδύσεις σε ακίνητα 47.498 47.759 58.230 58.461
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 98.559 100.326 3 1
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 49.240 110.445 231.797 288.298
Αποθέµατα 45.466 48.624 - -
Απαιτήσεις από πελάτες 140.290 147.498 2.298 2.642
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 196.129 193.987 13.362 8.077
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για πώληση 50.571 - 46.908 -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 898.400 921.167 364.846 370.216

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 187.567 187.567 187.567 187.567
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 44.567 56.056 123.122 125.545
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 232.134 243.623 310.689 313.112
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 26.597 28.547 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 258.731 272.170 310.689 313.112
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 43.107 44.492 14.595 15.750
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 45.197 47.678 1.504 1.437
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 288.884 285.952 26.622 28.046
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 262.481 270.875 11.436 11.871
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 639.669 648.997 54.157 57.104
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 898.400 921.167 364.846 370.216

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30 Ιουν 2014 31 ∆εκ 2013 30 Ιουν 2014 31 ∆εκ 2013

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της INTRACOM HOLDINGS και του ΟΜΙΛΟΥ
INTRACOM HOLDINGS.  Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης  του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ι. Κ. ΤΣΟΥΜΑΣ

Α.∆.Τ.  ΑΖ  505361/10.12.2007 
ΑΡ.  Α∆ΕΙΑΣ 637 Α΄ ΤΑΞΗΣ 

Κύκλος εργασιών 274.296 246.189 143.306 127.988
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 46.288 43.404 23.271 23.482
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 7.609 3.440 4.746 50
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -3.401 -8.894 28 -6.241
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες -5.362 -7.756 -1.637 -6.713

-Ιδιοκτήτες µητρικής -4.153 -6.969 -1.361 -5.397
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -1.209 -787 -276 -1.316

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες -6.671 -1.491 -2.081 -912
-Ιδιοκτήτες µητρικής -6.671 -1.491 -2.081 -912
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - - -

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες (Α) -12.033 -9.247 -3.718 -7.625

-Ιδιοκτήτες µητρικής -10.824 -8.460 -3.442 -6.309
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -1.209 -787 -276 -1.316

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -1.170 -490 -432 -524
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -13.203 -9.738 -4.150 -8.149

-Ιδιοκτήτες µητρικής -11.599 -8.881 -3.716 -6.757
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας -1.604 -857 -434 -1.391

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0814  -0,0636  -0,0259  -0,0474  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 34.828 35.866 18.316 15.508

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ
1 Ιαν - 30 Ιουν 2014 1 Ιαν - 30 Ιουν 2013 1 Απρ - 30 Ιουν 2014 1 Απρ - 30 Ιουν 2013

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές που περιγράφονται στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2013.
2. Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού ευρώ 2,4   εκατ., αντίστοιχα για τον Όµιλο το ποσό ανέρχεται σε ευρώ 46,6  εκατ..
3. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για την Εταιρία σε 28 άτοµα  (A'  εξάµηνο 2013, 

24 άτοµα) και για τον Όµιλο σε  4.319 άτοµα (A' εξάµηνο 2013,  4.768 άτοµα).
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική 

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Οµίλου. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί έως την 30.6.2014
ανέρχονται σε ευρώ 168  χιλ. για την Εταιρία και ευρώ 3.916  χιλ. για τον Όµιλο. ∆εν υπάρχουν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
για την Εταιρία, ενώ για τον  Όµιλο έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις ευρώ 851 χιλ.  ∆εν υπάρχουν σηµαντικές προβλέψεις για επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές στον 'Οµιλο και στην Εταιρία.

5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών  σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων  
στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει, για την Εταιρία και τον Όµιλο, από συναλλαγές µε συνδεδεµένα κατά την έννοια του 
∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Όµιλος Εταιρία
α) Έσοδα 2.015 2.616
β) Έξοδα 10.535 257
γ) Απαιτήσεις 12.977 11.776
δ) Υποχρεώσεις 64.340 7.568
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 837 564
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 10 -
ζ) Υποχρεώσεις προς τα  διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 108 83

6. Στη σηµείωση 20 των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των εταιριών και των κοινοπραξιών, (επωνυµία, χώρα 
καταστατικής έδρας και ποσοστό συµµετοχής της µητρικής εταιρίας στο µετοχικό της κεφάλαιο) καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης που 
εφαρµόστηκε κατά την ενοποίηση τους την 30.06.2014. Στην σηµείωση 20 επίσης γίνεται αναφορά στις µεταβολές που αφορούν την σύνθεση 
της ενοποίησης.

7. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας καθώς και των εταιριών του οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στην σηµείωση 20 των 
οικονοµικών καταστάσεων.

8. Στο τέλος της περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής Εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της Εταιρίες.
9. Κατά την τρέχουσα περίοδο, για την εταιρία, καταχωρήθηκε ποσό ύψους ευρώ 431 χιλ. απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση, που αφορά ζηµιά από 

αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων  διαθεσίµων προς πώληση. Επίσης µεταφέρθηκαν από την καθαρή θέση στα αποτελέσµατα της 
περιόδου  ευρώ 336 χιλ. συνέπεια πώλησης µετοχών. Αντίστοιχα στον Όµιλο καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση ποσά ευρώ 1.170 χιλ.
που αφορούν ζηµιές ευρώ 2.379 χιλ. από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση, ποσό ευρώ 15 χιλ. από 
συναλλαγµατικές διαφορές και ποσό ευρώ 1.194  χιλ. που αφορά µεταφορά αποθεµατικού στα αποτελέσµατα συνέπεια πώλησης µετοχών.

10. Η Εταιρία στις 22 Αυγούστου υπέγραψε δεσµευτική συµφωνία για την µεταβίβαση του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου INTRACOM 
HOLDINGS 57,24 % στο µετοχικό  κεφάλαιο της HELLAS ONLINE στην VODAFONE-PANAFON. Το συνολικό τίµηµα ανέρχεται σε ευρώ 57,2 
εκατ.  Η ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής υπόκειται σε όρους και αιρέσεις.

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -10.072 -10.386 -2.261 -2.305
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 27.218 32.425 896 892
Προβλέψεις -1.189 14 - -
Συναλλαγµατικές διαφορές -26 -324 - -
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 4.993 -301 -15 -239
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.874 12.948 1.403 1.314
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 3.158 -5.686 - -
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -24.568 -2.427 203 -3
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -5.096 -2.643 -405 -1.161
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -13.558 -12.955 -1.201 -908
Καταβεβληµένοι φόροι -2.801 -740 -38 -23
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -9.067 9.925 -1.418 -2.433
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 397 -1.500 -694 -1.570
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδυτικών ακινήτων -26.520 -23.804 -178 -28
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 
και επενδυτικών ακινήτων 196 1.575 1 -
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής /µείωση µετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής - - 4.765 -
Τόκοι εισπραχθέντες 1.664 414 32 8
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -24.263 -23.315 3.926 -1.590
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου θυγατρικών - -26 - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια και επιχορηγήσεις 5.505 11.747 - 3.500
Εξοφλήσεις δανείων -3.476 -15.247 -2.000 -275
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -612 -1.805 -579 -577
Μεταβολές σε ποσοστά θυγατρικών -248 - - -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.169 -5.331 -2.579 2.648
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -32.161 -18.721 -71 -1.375

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 76.263 53.253 1.748 4.588
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 44.102 34.532 1.677 3.213

Κύκλος εργασιών 1.511 1.168 442 602
Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 177 151 67 83
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.128 -1.230 -702 -870
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων -2.261 -2.305 -1.268 -1.424
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -2.328 -2.393 -1.409 -1.360

-Ιδιοκτήτες µητρικής -2.328 -2.393 -1.409 -1.360
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -95 -2 -76 -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -2.423 -2.395 -1.485 -1.360

-Ιδιοκτήτες µητρικής -2.423 -2.395 -1.485 -1.360
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ) -0,0175  -0,0180  -0,0106  -0,0102  
Κέρδη /(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -232 -338 -253 -424

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΙΑ
1 Ιαν - 30 Ιουν 2014 1 Ιαν - 30 Ιουν 2013 1 Απρ - 30 Ιουν 2014 1 Απρ - 30 Ιουν 2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2014 και 01.01.2013) 272.170 347.509 313.112 422.089
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -13.203 -9.738 -2.423 -2.395
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου - -19 - -
Μεταβολή σε ποσοστά συµµετοχής σε θυγατρικές 
και κοινοπραξίες -236 - - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.06.2014 και 30.06.2013) 258.731 337.752 310.689 419.694

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
30 Ιουν 2014 30 Ιουν 2013 30 Ιουν 2014 30 Ιουν 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έµµεση µέθοδος 1 Ιαν - 30 Ιουν 2014 1 Ιαν - 30 Ιουν 2013 1 Ιαν - 30 Ιουν 2014 1 Ιαν - 30 Ιουν 2013

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 303201000 (Πρώην AΡ.M.A.E. 13906/06/B/86/20)
19 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014
Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Παιανία, 28 Αυγούστου 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
∆.Χ. ΚΛΩΝΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΚ 121708/07.10.2011

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΙ 091122/14.10.2009

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γ. ΣΠ. ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ

Α.∆.Τ. Σ 699882/9.11.1998

∆ιεύθυνση διαδικτύου : www.intracom.com 
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων:   28 Αυγούστου 2014

Νόµιµος Ελεγκτής : Ζωή Σοφού  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14701) 
Ελεγκτική Εταιρία : Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη


